
 

 

 

เวยีดนามใต ้โฮจมินิห-์มุยเน-่ดาลทั 4วนั 3คนื 
โปรแกรมคณุภาพ น ัง่รถไมเ่หนือ่ย เขา้เมอืงโฮจมินิห-์ออกเมอืงดาลทั 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเิศษ!!! เทีย่วสดุคุม้ โปรแกรมซวิๆๆๆ พกัโรงแรม 4ดาวเมอืงดาลทั 
แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสดุเก ๋พบัเก็บได ้จขุองไดเ้ยอะ + หมวก 

ฟร ี!!! รวมราคาน ัง่รถจีฟ๊ ตะลยุทะเลทรายขาว 



 

 

 

หมายเหต ุ

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ

ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมี
การเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่เหนอืการความคุมของทางสายการ

บนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1  กรุงเทพ(สวุรรณภูม)ิ โฮจมินิห-์เช็คอนิ Café Apartment-ตลาดเบนถนั 
                ลอ่งเรอืรบัประทานอาหารเย็นแมน่ า้ไซง่อ่น 

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก 
11.50 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Viet Jet Air เที่ยวบนิที่ 

VJ802 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
  อ านวยความสะดวก 
13.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงโฮจมินิห ์หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางสู่

ตัวเมอืง โฮจมินิหเ์ป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิหลักของประเทศเวยีดนาม  
กลางวนั รบัประทานอาหารขนมปัง(บ ัน๋หมี)่ ขนมปังเวียดนามที่ไดร้ับอทิธพิลมาจากประเทศ

ฝรั่งเศส หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปเช็คอนิ Café Apartment จุดเช็คอนิยอดนิยมสุดฮติ มาโฮจิ

มินห์สถานที่นี้ไม่ควรพลาด น าท่านชอปป้ิงซื้อของ ตลาดเบนถนั ใหท้่านอิสระตาม
อัธยาศัย เลอืกซือ้ของฝากสนิคา้พืน้เมอืง รองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้ และอาหารอืน่ๆมากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไซง่อ่น ชมบรรยากาศสอง

ฟากฝ่ังยามค ่าคนืของเมอืงโฮจมินิหซ์ติี ้หรอืจะเลอืกสนุกสนานกบัวงดนตรพีืน้เมอืงที
บรรเลงเพลงอยา่งสนุกสนาน 

พักที ่Liberty Hotel, Hochiminh City หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

วนัที2่ โฮจมินิห-์โบสถน์อรท์เทรอดาม-ไปรษณียก์ลาง-ฟานเทยีต-ทะเลทราย
มยุเน ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สรา้งในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ใน

อาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสรา้งเพื่อใหเ้ป็นโบสถ์ประจ าเมืองไซ่ง่อนและไดส้รา้งตาม
ตน้แบบของประเทศฝรั่งเศสน าทา่น ชม ไปรษณียก์ลาง ซึง่ถกูสรา้งขึน้อยา่งวจิติรตระการ

ตา ชมอนุสาวรยีท์่านประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ตัง้อยู่ดา้นหนา้ศาลากลาง ก่อสรา้งดว้ย 



 

 

 

สถาปัตยากรรมแบบฝรั่งเศส น าท่านเดนิทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมอืงมุยเน่ เมือง

ชายหาดรมิทะเล 
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟานเทยีต เป็นเมอืงชายทะเลตากอากาศและแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ี
ความสวยงามและมชีือ่เสยีงทางภาคใตข้องเวยีดนาม ระหวา่งการเดนิทางผา่นชมธรรมชาติ
และวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเวยีดนาม น าทา่นสมัผัสอากาศบรสิทุธิ ์ณ ทา่เรอืมยุเน ่ที่

อบอวนไปดว้ยบรรยากาศแบบชาวประมงเวยีดนามแท ้ๆ  ซึง่กลับเขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาใน
ยามค ่าคนื น าทา่นชม ทะเลทรายแดง ทีเ่กดิจากการรวมตัวกันของทรายสชีมพแูดงจนเป็น

ลานทรายกวา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงมยุเน่ แลว้น าทา่นชม “แกรนดแ์คนยอ่นแหง่เวยีดนาม” 
ล าธาร FAIRY STREAM ทีเ่กดิจากการกัดเซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลกึกวา่ 20เมตร 

เปิดใหเ้ห็นชัน้ของดนิและทรายหลากส ีซึง่ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน าท่านสู ่
ทะเลทรายขาว กองเนนิภเูขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้งใหญส่ดุสายตา มองไปทางไหน
จะเห็นเพียงผืนทรายและทอ้งฟ้าเท่านัน้ ไม่ไกลกันมีแหล่งน ้าจืด (โอเอซสิ) ส าหรับให ้

นักท่องเทีย่วใชพั้กผ่อน ถ่ายรปู และชมววิ ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมหลากหลาย
ไมว่า่จะเป็น เชา่รถจี๊ป หรอืรถ ATV ตะลยุเนนิทราย หรอืสนุกสนานกับการเลน่แซนดด์นูลืน่

ไถลจากจากเนนิทรายสงูกวา่ 40 เมตร (รวมคา่รถจิป๊ โดยสารได ้5-6 ทา่น/1คนั) 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Peace Resort, Muine (ตดิรมิทะเล) หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

วนัที ่3 ฟานเทยีต-ดาลทั-น า้ตกดาทนัลา-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า-บา้นเพีย้น-ตลาด
กลางคนื 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดาลทั เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงอันและโรแมนตคิทีส่ดุและของ

เวยีดนามเนื่องจากตัง้อยู่บนทีส่งูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศเย็น
สบายตลอดทัง้ปีแมก้ระทัง้ในฤดูรอ้น อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส 
แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรือนต่างๆปลูกสรา้งรูปแบบ

สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ไดค้น้พบเมอืงดาลัด 
และเห็นว่าบรรยากาศค่อนขา้งดี ทางฝรั่งเศสจึงไดเ้ขา้มาพัฒนาและสรา้งเมืองดาลัด 

เพื่อใหเ้ป็นเมืองตากอากาศส าหรับชาวฝรั่งเศส ถึงดาลัทน าท่าน น ัง่รถราง (Roller 
Coaster) ผ่านผนืป่าอันร่มรืน่เขยีวชอุ่มลงสูหุ่บเขาเบือ้งล่าง เพือ่ชมและสัมผัสกับความ

สวยงามของ น า้ตกดาทนัลา (Thac Datanla) น ้าตกขนาดไมใ่หญม่ากแตม่ชีือ่เสยีง อกี
หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของดาลัดทีไ่มค่วรพลาด!! 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้า เคเบลิคาร ์กระเชา้ไฟฟ้าแหง่นี้เป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีท่ันสมยั
ทีส่ดุของประเทศเวยีดนาม และมคีวามปลอดภยัสงูทีส่ดุทา่นจะได ้ชมววิของเมอืงดาลัด ที่

มองเห็นได ้ทัง้เมอืง ทีต่ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาอันสวยงาม น าทา่นชม วดัติก๊กลาม เป็นวัด
ทีส่รา้งอยู่บนเนนิเขาเหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพันธุ ์
กับทิวสนที่ยืนตน้ตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้น 



 

 

 

พระราชวังตากอากาศของกษัตรยิเ์บ๋าได๋ จักรพรรดิอ์งคส์ดุทา้ยของเวยีดนาม ซึง่สถานที่

แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดทา้ย ที่สรา้งขึ้นในสมัยเรืองอ านาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกดิ
สงครามเวียดนาม แลว้ท าใหจั้กรพรรดิบ์๋าวไดต้อ้งลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แลว้ไม่ไดก้ลับมา

เหยยีบผนืแผน่ดนิบา้นเกดิอกีเลย น าทา่นเขา้ชม บา้นเพีย้น (Crazy House) บา้นสไตล์
แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่  2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบ
สถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่  เศสโดยไดแ้รงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง  “Alice in 

Wonderland” 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสรฟิไวนด์าลทั 

  จากน่ันน าท่านเดนิทางสูย่่านชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ์่า ของเมอืงดาลัดใหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้สนิคา้ นานาชนดิ ตามอัธยาศัย 

พักที ่La Sapinette Hotel, Dalat หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 

 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่4  ดาลทั-สวนดอกไม-้สวนดอกไฮเดรนเยยี-ฟารม์เลีย้งชะมด-กรุงเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ของเมอืงดาลัทสัมผัสดอกไมเ้มืองหนาวที่
อวดโฉม รปูทรงและสสีนัแปลกตา ซึง่เป็นสายพันธ ์มาจากยโุรปสมัผัสกับบรรยากาศทีแ่สน

โรแมนติก จากนั้นน าท่านชม สวนดอกไฮเดรนเยยี ใหท้่านอิสระชมความงามในทุ่ง
ดอกไฮเดรนเยยี กับบรรยากาศเมอืงหนาวกลางหุบเขาดาลัท อกีหนึ่งจุดทีม่าเมอืงนี้แลว้

ตอ้งแวะถ่ายรปูสวยๆเช็คอนิ น าท่านชม ฟารม์เลีย้งชะมด ดูกระบวนการผลติกาแฟจากขี้
ชะมด ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงดาลัท ทัง้เอกลักษ์พรอ้มวธิกีารเลีย้งชะมดหลากหลายสายพันธุ์
อย่างใกลช้ดิ และสามารถเลอืกซือ้ผลติภณัธก์าแฟขีช้ะมดกลับเป็นของฝากได ้จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางไปสูส่นามบนิเมอืงดาลทั เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สมัภาระ 

13.35 น. ออกเดินทางจากสนามบนิดาลัท กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบนิที่ 
VZ941 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

15.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

23-26 ต.ค. 62 12,999 12,999 3,500 

24-27 ต.ค. 62 12,999 12,999 3,500 

26-29 ต.ค. 62 12,999 12,999 3,500 

01-04 พ.ย. 62 10,999 10,999 3,500 

02-05 พ.ย. 62 11,999 11,999 3,500 

03-06 พ.ย. 62 9,999 9,999 3,500 

07-10 พ.ย. 62 11,999 11,999 3,500 

08-11 พ.ย. 62 11,999 11,999 3,500 

09-12 พ.ย. 62 11,999 11,999 3,500 

14-17 พ.ย. 62 11,999 11,999 3,500 

15-18 พ.ย. 62 11,999 11,999 3,500 

16-19 พ.ย. 62 11,999 11,999 3,500 

21-24 พ.ย. 62 11,999 11,999 3,500 

22-25 พ.ย. 62 11,999 11,999 3,500 

23-26 พ.ย. 62 11,999 11,999 3,500 

28 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 

29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 

30 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 

01-04 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 

05-08 ธ.ค. 62 13,999 13,999 3,500 

12-15 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 

14-17 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 

19-22 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 

20-23 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 

 

 

21-24 ธ.ค. 62 12,999 12,999 3,500 

27-30 ธ.ค. 62 14,999 14,999 4,500 

28-31 ธ.ค. 62 14,999 14,999 4,500 

30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63 14,999 14,999 4,500 
ราคาเด็กทารก 
อายุต า่กวา่ 2ปี 

3,900 บาท 

 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 1,000 บาท ตอ่ทา่น/ตอ่ทปิ 

   ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า 5,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่

พักและตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
 หากท่านทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 
 



 

 

 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล

คณะทัวรท์ัง้หมด 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วัน กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 
 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifiเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 
 

 


